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DANCHEK STRIPS 

DANCHEK tesztcsíkok 

Használati utasítás 

 

A Danchek tesztcsíkok a filmek bomlási sebességének (ecetsav-szindróma 
„vinegar syndrome”) tesztelésére szolgálnak. Egy csomag 250 színcsíkot tartalmaz, 
amelyek elszíneződnek a film kémiai lebomlásának megfelelően. A tesztcsík színe 
kék, amikor kivesszük a tasakból, halványsárgára változik savas környezetben. A 
színskála segítségével meg lehet határozni a film aktuális állapotát. Segítségével 
eldönthető hogy szükséges-e sokszorosítani a filmdokumentumot kémiai állapota 
miatt. 

 

Vegye ki a kívánt számú tesztcsíkot a tasakból, préselje ki belőle a levegőt és 
óvatosan zárja le. Helyezze a tesztcsíkot a filmre és jegyezze fel az időt.  
A leolvasás a hőmérséklet függvényében (20 °C) 24 óra múlva elvégezhető. 
Hidegebb körülmények között 2-3 napot várjon a pontos leolvasáshoz. Hasonlítsa 
össze az értéket a színtáblával, és jegyezze fel a savasság szintjét.. Ha a szín 
olívazöldre változik (pH 4,6), akkor elérte a kritikus autokatalitikus pontot, vagyis azt 
a pontot, ahol érdemes elkülöníteni a dokumentumot a gyűjtemény többi részétől, és 
elkezdeni a másolást. Ha az indikátor nem reagál 24 órán belül, semmi sem kritikus. 
A csík több hétig is a mérési helyen maradhat - csak néhány hónap elteltével az 
eredmény hamis lesz. Ha a jelzőt a szabadban hagyja, elhalványul. 

 

A Danchek tesztcsíkok egyszerű gyors tesztként is használhatók az ecetsav -
gőzök tesztelésére vitrinekben vagy raktárhelyiségekben. Az értékek lehetővé teszik 
a nagy mennyiségű ecetsav jelenlétének durva felmérését.  

 

A bomlási stádiumban levő acetát- és nitrátfóliákkal való szoros érintkezés (érintés 
és belégzés) egészségkárosító lehet. Ismert, hogy az ecetsav és a savas filmek által 
kibocsátott egyéb savas termékek érintkezési égési sérüléseket, bőr- és 
nyálkahártya-irritációt és más káros élettani hatásokat okoznak. A leromlott állapotú 
filmek kezeléséhez erősen ajánlott védőkesztyű használata és megfelelő szellőzés. 

 

• Anyag: Bromocresol indikátorral festett papírcsíkok 

• Méretek: 40 x 10 mm 

• Szállítási tasak: 250  db papírcsík, színskála és használati utasítás 
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